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Breu història De l’entitat o projecte

les Golfes
Som un col·lectiu d’il·lustració que neix a mitjan 2009, quan a l’acabar segon curs d’il·lustració a l’Escola Massana, nou 
companys de classe ens unim amb la necessitat de disposar d’un espai on poder crear, alhora que embrutar, sense límits. 

Contemporàniament formem un col·lectiu artístic i una associació cultural, on tots els que hi treballem ens nodrim de l’espai 
del taller tant per realitzar tasques professionals individuals com encàrrecs col·lectius.
 
El taller comença a rodar, i amb la mateixa inèrcia dels processos creatius, a mutar. Entren a treballar al nostre costat altres 
il·lustradors i dissenyadors (com l’Estudi Designa), i actualment l’espai de Les golfes és, més aviat, una plataforma des de 
la qual crear, generar i dur a terme idees i projectes al voltant de la il·lustració i el disseny gràfic, sobretot, però també de 
l’animació, la instal·lació o l’autoedició.
 
Des que vam començar, ara fa un any i mig, hem treballat en diferents projectes: hem auto-editat fanzines, amb el segell 
de Les golfes però també amb la col·laboració d’altres il·lustradors, com el 10001, o els Rojo putón 1, 2 i 3; hem inaugurat 
exposicions com La petita costura, o bé la col·lectiva PFC: presents i futurs creadors, així com recentment la instal·lació Si les 
parets parlessin; també hem participat com a col·lectiu en festivals d’il·lustració com Ilu.Station.

“si les parets parlessin”
Davant la problemàtica de la violència de gènere, creiem indispensable alertar de la necessitat d’actuar tot posicionant-nos-hi 
en contra; en aquest cas, amb l’expressió artística com a mitjà.
En aquest projecte ens plantegem com acostar-nos a una temàtica tan delicada sense caure en l’estereotip. Volem apropar-
nos-hi d’una manera conscienciadora i constructiva, i per això treballarem basant-nos en la figura retòrica de la metàfora 
visual. Construirem imatges que generin reflexions, establint relacions d’identitat entre conceptes; la gran força poètica 
de la metàfora visual resideix en la seva capacitat de multiplicar de manera il·limitada el significat “estricte” d’allò que es 
representa, permetent que l’espectador tendeixi a veure l’accepció amb la que se senti més identificat.

Mostres 
Novembre de 2010 Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison
Febrer 2011 Centre Cívi Parc Sandaru
Març 2011 CIRD (Centre d’Informació i Recursos per a les Dones)

Missió De l’entitat o projecte

oBjectiu General
Ens mou el propòsit de conscienciar de la necessitat d’actuar davant la problemàtica de la violència de gènere, tot posicionant-s’hi 
en contra. Engegar la recerca d’alternatives que ens permetin construir relacions en les que no hi càpiga cap tipus de violència.

oBjectius específics
- Crear una exposició artística que sensibilitzi la ciutadania sobre el fenomen de la violència de gènere, a través de la metàfora 
visual, amb imatges que generin reflexions i establint relacions d’identitat entre conceptes.
- Establir l’exposició com itinerant. 
- Acompanyar l’exposició d’altres actes de sensibilització (tallers, xerrades, etc)



Destinataris
L’exposició pretén arribar a un públic el més extens possible, donat que té una voluntat conscienciadora global. L’enfocament 
de la problemàtica és ampli i permet que el missatge arribi a públic divers.

Beneficis que aporta a la societat

Aquest és un conflicte que, malgrat la seva complexitat i dramatisme, pot i necessita ésser reflexionat des de la constructivitat, 
des de la sensibilització de lluita de totes i tots els agents de la societat, i no només d’aquells col·lectius que se’n veuen 
directament afectats. Per això, el resultat esperat és el de promoure la reflexió i conscienciació de l’espectador, per tal de 
sembrar la llavor del canvi en la societat.

per què consiDeres que el projecte és especialMent 
MereixeDor D’aquesta Dotació econòMica

Aquesta és una exposició que tracta de ple una de les problemàtiques més vigents de la societat actual. El treball realitzat pel 
col·lectiu artístic Les golfes s’acosta a aquest tema d’una manera subtil però contundent, conduint així a una reflexió profunda 
al respecte. Cal que tots els agents de la societat ens conscienciem i involucrem d’una manera decisiva per tal d’impedir que es 
repeteixin patrons i aconseguir així una societat igualitària.
Per aquests motius, el projecte Si les parets parlessin, que ja ha obtingut èxit de públic i crítica en les tres ocasions en que ha 
estat exposat, és mereixedor del premi i és, sens dubte, un projecte necessari per a la societat.
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